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„Да знаете, че Николов нищо няма да 
ни прости: без излишни разговори 
и отклонения! Само музика и танци“, 
предупреждаваше Надежда Зайцо-
ва, една от танцьорките с по-голям 
опит. „Танцуваме от сутрин до вечер, 
прекъсванията са само за храна. Ако 
случайно остане повече свободно 
време, с удоволствие ще използваме 
басейна, или ще пояздим в района на 
агроцентъра“, надява се друг член на 
състава Клара Белкова. 
„Обстановката във Виски е забележи-
телна: от едната страна е Моравски 

Крас, от другата са Чешкоморавски-
те върхове. С удоволствие идваме 
тук, въпреки че по-голямата част от 
времето на лагер-школата прекар-
ваме в тренировки вътре в залата. 
При хубаво време обаче използваме 
всяка възможност за репетиции под 
широкото небе“, коментира ръково-
дителят на състава Георги Георгиев.
„По време на репетициите пуши дос-
та, а ние се надяваме, че усилията, 
които влага, за да ни научи на нещо 
ново, няма да навредят на здравето 
му...“, с усмивка на уста казва Иван 

Иванчев и продължава: „...но пък 
всяка година се отзовава на поканата 
ни и мисля, че ще приеме и следва-
щия път.“
Нашите млади надежди вече знаят, 
че могат да посрещнат предстоящ-
ия сезон с две нови хореографии 
– Тракийска китка и Влашки танц, 
подготвени специално за тях от г-н 
Николов. Въпреки че лагер – школата 
беше доста тежка дори за най-пре-
тенциозните танцьори, тези два дни 
не са достатъчни, за да се изчистят 
всички детайли и танцът да придо-
бие завършен вид. Точно това ще 
бъде наша задача през следващите 
ежеседмични репетиции.
Как ще защитим българските тра-
диции и каква ще е реакцията на 
публиката ще усетим по време на 
предстоящите ни участия. Очакват 
ни няколко такива: съвместна среща 
на българите във Виена с участието 
на българските танцови ансамбли от 
Будапеща, Виена и Бърно; срещата на 
националните малцинства в Ржеч-
ковице – Бърно; на детския ден, част 
от Вавилон фест, също в Бърно; на 
дните на гръцката култура в Крнов; 
както и на фестивала Яношиков ду-
кат в Рожнове под Родхощем.

Катержина Тидлачкова
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я Състав за народни танци Пирин 
на шеста лагер-школа в агроцентър „охрада“

С настъпването на пролетта вече традиционно представителите на българите в бърно се 
подготвяха за новия танцов сезон. през целия уикенд техен дом щеше беше аграрният център 
„Охрада“ в живописното селце виски. Членовете на „пирин“ от всички възрастови групи отно-
во с радост посрещнаха познатия им и от предишни събирания хореограф николай николов.


